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FARSKÉ OZNAMY
8. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
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3. 3. 2019 - 10. 3. 2019
+ Mária Cíferská a rodičia Hrdlovičoví
+ Vincent Bátovič, manželka Helena a rodičia z oboch strán
Za farnosť
Modlitba sv. ruženca + adorácia na prvú nedeľu v mesiaci
8. nedeľa v cezročnom období
+ Katka Kováčová
Ľubovoľná spomienka sv. Kazimíra
+ Gustav Gáži, manželka a rodičia z oboch strán
Féria
Na úmysel
+ Štefan Haršany a rodičia z oboch strán
Popolcová streda
začiatok pôstneho obdobia - deň prísneho pôstu
+ Ladislav Havarik, rodičia z oboch strán a brat Jozef
(Po sv. omši bude adorácia za duchovné povolania)
Spomienka sv. Perpetuy a Felicity, mučeníc
Krížová cesta za deti
+ Stanka Pršková (detská sv. omša)
Spomienka sv. Jána z Boha, rehoľníka
Za prvoprijímajúce deti a ich rodičov
Sv. omša hlavne pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov
Po sv. omši bude katechéza v „domčeku sv. Jozefa“
Spomienka sv. Františky Rímskej, rehoľníčky
+ rodičia František a Rozália Lederleitneroví a rodičia z oboch
strán
+ Rudolf a Helena Polákoví a starí rodičia z oboch strán
Za farnosť
Krížová cesta za rodiny
Krížová cesta za rodiny
Prvá pôstna nedeľa

Deň prísneho pôstu
V stredu je deň prísneho pôstu. To zaväzuje všetkých:
od 14. roku života až do smrti nejesť mäso
od 18. roku života až do 60. roku života hladový pôst (1x sa možno najesť do sýta,
2x si možno niečo zajesť)
Začiatok pôstu
V stredu začíname pôst a preto v stredu budem informovať deti a mládež o tom, čo budeme cez pôst
robiť, aby sme sa lepšie pripravili na Veľkú Noc.
Zbierka na charitu
Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu. Za všetky milodary už vopred vyslovujem úprimné
Pán Boh zaplať.

Detské stretko
V piatok o 16.30 hod pozývam na detské stretko v pastoračnom centre domčeku sv. Jozefa a potom
aj na detskú sv. omšu.
Príprava na 1. sv. prijímanie
Povinné sv. omše pre prvoprijímajúce deti tento týždeň budú v stredu v sobotu a v nedeľu. Deti si po
stretnutí v sobotu vyskúšajú rovnošaty, takže je potrebné prísť.
Príprava na sviatosť birmovania
Povinné sv. omše pre kandidátov sviatosti birmovania tento týždeň budú v stredu, v piatok a v
nedeľu. V piatok po sv. omši budeme mať aj stretnutie v pastoračnom centre domčeku sv. Jozefa.
Upratovanie kostola
Veronika Lederleitnerová
Oľga Vivodíková
Marta Lukačovičová
Veronika Pešková
Blanka Gážiová
Viera Buttková

